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Dzisiaj jest pierwsza niedziela miesiąca. Po Mszy świętej o godz. 13 będzie wystawienie
Najświętszego Sakramentu, wspólna modlitwa o godz. 15, a o godz. 18 nabożeństwo ku czci Bożego
Serca.
Rozpoczął się sierpień, miesiąc szczególny z racji religijnych i patriotycznych. Jest to także miesiąc
trzeźwości narodowej.
Dziś pamiętamy zwłaszcza o jezuitach i świeckich, którzy zginęli w naszym domu zakonnym w
drugim dniu Powstania. O godz. 16.30 złożone zostaną kwiaty w Krypcie Męczenników w Kolegium,
a o godz. 17 będzie odprawiona Msza Święta w ich intencji. Kryptę w Kolegium można nawiedzać
przez cały dzień.
W czasie wakacyjnym, do końca sierpnia, nie ma Mszy Świętych w Kaplicy Akademickiej. Msze
święte w dni powszednie są odprawiane o godz. 7, 8, 9, 12, 17 i 19; natomiast w niedziele bez zmian.
Kancelaria parafialna w sierpniu będzie czynna od wtorku do piątku w godzinach od 16 do 18.
W tym tygodniu we wtorek obchodzimy wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, patrona proboszczów,
w czwartek święto Przemienienia Pańskiego, a w sobotę wspomnienie św. Dominika.
Msza święta z modlitwą o uzdrowienie będzie w środę o godz. 19 w Sanktuarium.
Ten czwartek jest pierwszym czwartkiem miesiąca. O godz. 17 będzie Msza święta w intencji
powołań kapłańskich i zakonnych.
W piątek, pierwszy piątek miesiąca, pamiętajmy o spowiedzi i Komunii świętej wynagradzającej
Bożemu Sercu.
Przypominamy, że adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się w czwartki po Mszy Świętej o
godz. 19 i trwa do godz. 21; ponadto w piątki po Mszy Świętej o godz. 9 do godz. 17. Na adorację
zapraszamy do Dolnego Kościoła.
Taca w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na prace konserwacyjne i remontowe w naszym
Sanktuarium.
Przypominamy, że ze względu na pandemię koronawirusa w Sanktuarium nadal obowiązuje reżim
sanitarny, a więc konieczność zasłaniania ust i nosa, zachowanie odpowiedniego odstępu od siebie,
za wyjątkiem osób zamieszkujących razem, dezynfekcja rąk – można korzystać z dozownika w
kruchcie Sanktuarium. Zachęcamy też do przyjmowania Komunii świętej na rękę. Osoby pragnące
przyjmować Komunię świętą do ust prosimy, by podchodziły do osoby rozdającej Komunię świętą po
stronie tabernakulum, lub gdy tylko jeden ksiądz rozdaje Komunię, aby podchodziły na końcu.
Na stolikach pod chórem są do naszej dyspozycji czasopisma katolickie. Zachęcamy do lektury i
wspierania funduszu prasowego.

Wszystkim, którzy mają wakacje i urlopy, życzymy dobrego wypoczynku, udanej pogody i Bożego
prowadzenia po wakacyjnych szlakach.

